
Pdf:n tekeminen InDesign-ohjelmasta

Pdf-dokumentin voi tehdä Tiedosto/Vie-komennolla (File/Export) valitsemalla tallennusmuodoksi pdf-
dokumentin. 

Yleiset-välilehti (General)

1  Painolaatu (Press Quality)

Asetukset, joilla periaatteessa tulee hyvää painolaatua. Yhteensopivuus on Acrobat 5 tai uudempi. 
Kuvien resoluutio on 300 ppi, eikä laadusta ole tingitty, vaan se on paras mahdollinen. Varmuuden 
vuoksi pdf-dokumentin luominen myös keskeytyy, jos kirjasinten sisällyttäminen syystä tai toisesta 
epäonnistuu.

2  Määritä lisäksi, haluatko noudattaa ISO-standardia. PDF/X-3-asetus varmistaa esimerkiksi, että kirja-
painoon tarkoitettuun dokumenttiin ei ladata mukaan sähköiseen julkaisuun tarkoitettuja linkkejä ja 
multimediaa. Painon kannalta None-valinta on riittävä.

3  Yhteensopivuuden (Compatibility) määrittelee usein ISO-standardi tai kirjapainokäytössä kirjapai-
non tulostimen yhteensopivuus. Pdf-dokumenttien käytössä taittoaineistona kannattaa usein käyt-
tää uusimpia pdf-versioita, koska niiden ominaisuudet karsiutuvat pois, jos tallennus vanhempaan 
muotoon tehdään liian aikaisin. 
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4  Anna vielä normaalit sivujen tulostusasetukset. Sivut halutaan yksittäisinä, ei aukeamina joten 
Aukeamittain (Spreads) kohtaa ei rastiteta.
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Kuvien pakkaus -välilehti (Compression)

Kuvat-välilehdellä (Images) määritellään kuvien interpolointi- ja pakkausasetukset, jotka vaikuttavat 
eniten pdf-dokumentin laatuun ja tiedoston kokoon. Kun kuva interpoloidaan, muodostetaan useammasta 
vierek käisestä pikselistä uusi suurempi pikseli, joka tietenkin huonontaa kuvan laatua, mutta pienentää 
toivotusti tiedoston kokoa. Samalla tavalla tiedoston laatuun ja kokoon vaikuttavat pakkaustavat (ZIP, 
JPEG). Pakkaus ei muuta pikselien määrää, mutta kuvainformaatio pakataan pieneen tilaan etsimällä 
esimerkiksi suuria yhtenäisiä värialueita. 

1  Värikuvat (Color Images) ovat valokuvamaisia tai esimerkiksi tietokoneen ruudulta otettuja kaap-
pauskuvia. Haluttu resoluutio on 300 ppi:n. Kirjoita resoluutio Interpoloi alaspäin -ruutuun (Down-
sample). Merkitse alla olevaan ruutuun resoluutio, jonka ylittävät kuvat interpoloidaan.

2  Pakkaus (Compression) on valinnan mukaan automaattinen, ZIP tai JPG. Automaattinen asetus 
on useimmissa tapauksissa paras valinta. Lopputulokseen erittäin suuri merkitys on Kuvan laatu 
-asetuksella (Image Quality). Valitse laaduksi Suurin (Maximum).

3  Harmaasävykyvat (Grayscale Images) säädetään samoin kuin värikuvatkin. 

4  Mustavalkokuvat (Monochrome Images) ovat kuvia, joissa valkoinen ja värillinen pikseli ovat vie-
rekkäin ilman sävynvaihteluita. Näille kuville on syytä määrittää suurempi resoluutio tulostamista 
varten. 
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5  Merkityksellinen valinta on Rajaa kuvat kehyksiin (Crop Image Data to Frames). Jos suurista kuvista 
on rajattu vain pieni osa käyttöön, pienentää tämä valinta huomattavasti pdf-dokumentin kokoa 
jättämällä rajatun kuvadatan pois.
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Painomerkinnät-välilehti (Marks and Bleeds)
6  Määritä, mitkä painomerkinnät haluat pdf-dokumenttiin. Crops Marks merkit riittää.

7  Sopiva etäisyys leikkuumerkeille on 5 mm.

8  Leikkuuvara kertoo, kuinka paljon sivureunan yli menevää osaa ”leikkuuseen menevistä” elementeis-
tä (esimerkiksi kuvat ja värialueet) otetaan mukaan pdf-dokumenttiin. 5 mm on riittävä. Näin varmis-
tetaan, että painotuotetta lopulliseen kokoon leikattaessa reunan yli menevät elementit eivät aiheuta 
hankaluuksia, vaikka leikkaus ei aina satu aivan kohdalleen. 
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DPI – LPI – PPI
Tulostustarkkuus (dpi, dots per inch), 
kirjapainojen rasteroinnissa käyttämä 
linjatiheys (lpi, lines per inch) ja kuvien 
resoluutio (ppi, pixels per inch) sekoi-
tetaan usein keskenään. Asiaa reip-
paasti yksinkertaistaen niiden arvot 
suhtautuvat toisiinsa seuraavasti: 

 300 dpi – 60 lpi – 120 ppi

 600 dpi – 85 lpi – 170 ppi

 1200 dpi – 120 lpi – 240 ppi

 2400 dpi – 150 lpi – 300 ppi

Paljon pikseleitä, pieni laatuPaljon pikseleitä, hyvä laatu

Vähän pikseleitä, pieni laatu



Pdf eri ohjelmista

Pdf-dokumentin tekeminen on tulostamista. Tulostamme pdf-muotoon sen ulkoasun, jonka olemme 
tehneet käytettävissämme olevalla ohjelmalla. Kaikista ohjelmista, joista voi tulostaa paperille, voi yhtä 
yksinkertaisesti myös tulostaa pdf-dokumentin.

Tämä tapa ei ota huomioon alkuperäisen ohjelman linki-, hakemisto-, sisällysluettelo-, multimedia- tai 
vaikkapa taso-ominaisuuksia (layer). Pdf-tulostus tallentaa tiedostoon takuuvarmasti saman ulkoasun, 
jonka tulostuskomento muutoin normaalisti tulostaa paperille.

1  Valitse Tulosta-ikkunasta tulostimeksi Adobe PDF.

2  Napsauta Ominaisuudet-painiketta (Properties).

3  Valitse Adobe pdf-asetukseksi painolaatu.

4  Painoon lähetettävää pdf-dokumenttia ei suojata.

5  Määritä vielä arkkikoko tulevalle pdf-dokumentillesi.
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6  Palaa Tulosta-ikkunaan napsauttamalla OK ja anna normaalit ohjeet tulostettavista sivuista ja esim. 
siitä, tulostetaanko sivu vai valittu alue – aivan kuten määrittelet ne paperille tulostettaessakin. 
Nämä valinnat vaihtelevat eri ohjelmissa, ja niistä saa lisätietoa kunkin ohjelman omista käyttöoh-
jeista.
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